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1. Hitri pregled
Kaj sploh sodi med motorna vozila?
Med motorna vozila sodijo: osebna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, tovorna vozila,
priklopniki - prikolice, delovni stroji, dostavna vozila.

Prodaja oziroma nakup rabljenega vozila
Svoje rabljeno vozilo lahko prodamo na dva načina:
- na "klasičen" način, z neposredno prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem;
- s komisijsko prodajo, preko preprodajalcev - komisionarjev (navadno gre za avtomobilske
salone ali servise).

VARIANTA A: PRODAJA NEPOSREDNO MED STRANKAMA
Prodaja neposredno med strankama se izvede preko prodajne (kupoprodajne) pogodbe.

e-obrazec:
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za motorno vozilo (avtomobil, motor,
traktor,...) (kliknite tu)

Pri neposredni prodaji potrebujemo:
- prodajno pogodbo (kupec, prodajalec),
- prepis.

Prodajna (kupoprodajna) pogodba
Urejena je v Obligacijskem zakoniku, v členih od 435 do 527.
Pri prodaji motornega vozila se pogosto uporabljajo vnaprej pripravljene pogodbe (formularji),
v katere stranki le vpišeta potrebne podatke. Pri tem je pomembno opozoriti, da se v praksi
pogosto dogaja, da neprevidnost in nedorečenost pri sklepanju pogodbe, lahko možno kaznuje
ketero koli od strank. Zato je priporočljivo skleniti dorečeno pogodbo, z vsemi dejstvi in opisom
vozila (njegovega stanja) kot je ob sklenitvi pogodbe.

POMEMBNO!
Za pogodbo ne zadošča, da vsebuje le podatke, ki so potrebni za
"formalni prepis" vozila.
Zato v pogodbo navedite vse podatke, ki ste jih dogovorili z nasprotno stranko.
Če te podrobnosti niso navedene, lahko kasneje pride do nejasnosti in celo pravnih sporov, ki niso
upravičeni.. Denimo kupec trdi, da ga prodajalec ni obvestil o napaki (čeprav ga je), ali pa obratno
(prodajalec trdi, da je kupca obvestil o napaki na vozilu, čeprav ga ni),...

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju

I

Deli ta e-Priročnik na Facebook-u

I

Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

e-obrazec:
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za motorno vozilo (avtomobil, motor,
traktor,...) (kliknite tu)

Overitev podpisa pri notarju ali upravni enoti, ter plačilo davka (DMV):
Overitev podpisa s strani prodajalca, od 01.07.2011 ni več potrebna. Prav tako za vozila, ki so
že registrirana v Sloveniji (od 01.03.2010) ni potrebno plačati 5% davka na motorna vozila.
Je pa potrebno plačati davek pri nakupu novih vozil in rabljenih vozil uvoženih iz tujine, ki še
niso registrirana v Sloveniji. Višina tega davka je odvisna od izpustov CO2-ja.

Prepis vozila
Prepis sicer ni pogoj za prenos lastninske pravice, saj se ta prenese z izročitvijo vozila s strani
prodajalca kupcu v posest, vendar je nujen, ker so podatki navedeni v prometnem dovoljenju
zunanje obeležje lastnine nad vozilom.
Prepis opravita kupec in prodajalec na upravni enoti ali pri poobleščenem izvajalcev tehničnih
pregledov. Če prepis opravljata na upravni enoti, mora kupec predhodno urediti tudi zavarovanje
vozila. Poleg prodajne pogodbe in dokumentov o vozilu morata imeti prodajalec in kupec s sabo
veljaven osebni dokument.
Prodajalec in kupec morata biti pri prepisu osebno prisotna. Če to ni mogoče, lahko pooblastita
drugo osebo, da opravi prepis (ta oseba je lahko tudi kupec ali prodajalec).
To storita s pooblastilom, ki mora biti overjeno rpi notarju, ali na upravni enoti.

e-obrazec:
Pooblastilo za prepis motornega vozila (avtomobila, motornega kolesa,...)
(kliknite tu)

V primeru, da prepis opravljata pri izvajalcu tehničnih pregledov vozil, lahko kupec zavarovanje
vozila opravi tudi ob prepisu.
V postopku prepisa kupec prodajalec vozilo odjavi iz prometa, istočasno pa ga kupec (če seveda to
želi storiti) prijavi v promet.
Registrske tablice so vezane na vozilo in ostanejo na vozilu, razen v primeru, če so bile na vozilu
tablice z izbranim delom označbe (označba na registrskih tablicah, ki si jo izbere lastnik vozila sam).
Torej le v primeru, ko gre za tablice z izbranim delom označbe, ki ni plod delovanja uradnega organa,
ampak prosta izbira lastnika, tablic ne moremo obdržati.
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Zavarovanje
Pred registracijo vozila na svoje ime mora kupec skleniti pogodbo o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti. Vozilo mora (če ga želi prijaviti v promet), zavarovati vsaj do
naslednjega tehničnega pregleda.
Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del neizkoriščene premije na njegov transakcijski
račun, ki ga navede ob prepisu.

POMEMBNO!
Če kupec ne želi prijaviti vozila v promet oz. plačati zavarovanja in opraviti
tehničnega pregleda vozila, lahko ob prepisu izpolni poseben obrazec, v
katerem navede, kje se vozilo nahaja.
Tako bo naveden kot lastnik, vozila pa ne bo smel uporabljati v prometu,
dokler ga nebo zavaroval, opravil tehničnega pregleda in prijavil v promet.

VARIANTA B: KOMISIJSKA PRODAJA PREKO POOBLAŠČENIH KOMISIONARJEV
Komisijska prodaja vozila je prodaja, kjer komisionar za provizijo proda vozilo v imenu
lastnika. Za komisijsko prodajo se lahko odloči tako prodajalec, ki je že našel kupca, kot tudi
prodajalec, ki kupca še nima, saj mu ga lahko najde komisionar in nato opravi prenos lastništva.

Komisijska pogodba
Gre za pogodbo, ki jo skleneta prodajalec (komitent) in pooblaščeni posrednik, ki
opravlja komisijsko prodajo (komisionar). Zakon ne predpisuje oblike pogodbe, v praksi gre za
pisno pogodbo, sestavljeno na podlagi splošnih pogojev poslovanja komisionarja.
Temeljna dolžnost komisionarja je, da v svojem imenu in na tuj (komitentov) račun v zameno za
provizijo sklene posel s tretjo osebo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s komitentovimi
navodili.
Komitent mora komisionarju plačati provizijo, ko je posel izvršen, kot tudi če izvršitev prepreči
vzrok, za katerega odgovarja komitent.
Komisionar ne jamči za končni uspeh (da bo do nakupa oziroma prodaje dejansko prišlo),
temveč za pravilno opravljanje posla.
Prepis in registracija vozila v promet, potekata enako kot pri neposredni prodaji (kliknite tu).

e-obrazec:
Komisijska pogodba (komisijska prodaja) (kliknite tu)

Pošlji ta e-Priročnik prijatelju

I

Deli ta e-Priročnik na Facebook-u

I

Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

Stvarne napake na vozilu
O stvarni napaki govorimo, ko vozilo tako nima lastnosti, ki so bile dogovorjene oz. predpisane.

Kupec lahko tako od prodajalca na podlagi stvarne napake, zahteva odpravo napake, povračilo
stroškov, znižanje kupnine, zamenjavo in celo odškodnino za povzročeno škodo.

Uveljavljanje stvarne napake (ko je prodajalec FIZIČNA oseba)
Če prodajna pogodba vsebuje klavzulo "videno-kupljeno" pomeni, da si je kupec vozilo ogledal,
ga preizkusil in vozilo kupil kljub napakam, ki jih vozilo ima.

Tako kupec nima pravice terjati prodajalca za napake, ki jih ugotovi po nakupu.
To pa to ne velja pri napakah, za katere je prodajalec vedel, a jih je kupcu zamolčal. Prav tako
ne velja za napake, ki so v nasprotju s točno dogovorjenimi lastnostmi avtomobila.

Klavzula "videno-kupljeno" prodajalca prav tako ne ščiti v primeru skrite napake. Torej napake,
ki je ni mogoče ugotoviti z običajnim pregledom avtomobila (če je bilo vozilo karambolirano,
če so na vozilu prevrteni kilometri, ipd.).
POMEMBNO!
V primeru stvarne napake mora kupec prodajalca obvestiti v roku 8. dni po
podpisu pogodbe.
V primeru skrite napake mora kupec prodajalca obvestiti v roku 8. dni po
ugotovitvi skrite napake, najkasneje pa v roku 6. mesecev, ko mu je bil
avtomobil izročen.

e-obrazec:
Obvestilo o stvarni napaki pri nakupu rabljenega motornega vozila
(avtomobila...) (kliknite tu)

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko:
- zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake
(izpolnitev pogodbe),
- zahteva znižanje kupnine,
- odstopi od pogodbe.
Prav tako lahko kupec od prodajalca zahteva povračilo škode, ki mu je bila zaradi te napake
povzročena.
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Uveljavljanje stvarne napake (ko je prodajalec PRAVNA oseba - podjetje)
Najprej je potrebno omeniti, da mora pravna oseba, pri prodaji rabljenega motornega vozila,
kupcu nuditi vsaj 1 mesec obvezne garancije.
Če kupec ne more uveljavljati garancije, lahko uveljavlja stvarno napako.
Kupec mora prodajalca o napaki obvestiti v roku 2. mesecev po odkritju napake.
Kupec ima tako v roku dveh let od obvestila o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
- vrne plačan znesek.
Prav tako lahko kupec od prodajalca zahteva povračilo škode, ki mu je bila zaradi te napake
povzročena.

e-obrazec:
Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari (kliknite tu)

POZOR!
V primeru, ko je prodajalec pravna oseba, je morebitna klavzula
"videno - kupljeno" v pogodbi nična in ne velja.

Kaj če prodajalec ne želi prevzeti odgovornosti za stvarno napako?
Če dogovor s prodajalcem glede odprave napake ni mogoč, mora kupec vložiti tožbo na
pristojnem sodišču.
Pred vložitvijo tožbe, lahko prodajalca opozorite pred možnostjo tožbe in ga tako poskušate
prepričati v dogovor.

e-obrazca:
Tožba kupca rabljenega avtomobila zoper prodajalca zaradi stvarne napake
na avtomobilu (kliknite tu)
Opozorilo pred tožbo zaradi stvarne napake na rabljenem avtomobilu)
(kliknite tu)
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2. Postavite pravno vprašanje
Imate pravno vprašanje? Postavite ga na portalu MojMaliPravnik.net (kliknite tu).

3. Izkušnje posameznikov
»Popolnoma preprosto je, v 10 minutah smo naredili pogodbo in prepis. V bistvu je najtežje
najti dober avto, sama birokracija pa je izjemno hitra.«
Marko N., komercialist, zadovoljni kupec novega raodsterja

»Ker sem bila nepazljiva, sem sklenila prodajno pogodbo z nelastnikom. Vozila nisem
mogla registrirati, saj se je ime na odjavljenem prometnem dovoljenju razlikovalo od
tistega v pogodbi. Poleg tega sem morala vozilo vrniti pravemu lastniku, sedaj se pa
že dolgo časa borim na sodišču za vrnitev kupnine s strani nepoštenega prodajalca.«
Bojana Š., tekstilna delavka

4. Pet najpogostejših vprašanj
Katere dokumente potrebujem za povrnitev neizkoriščenega dela zavarovalne premije?
Prodajalec vozila je, kadar se vozilo proda pred iztekom zavarovalne dobe, pri svoji zavarovalnici
po prenehanju svoje zavarovalne pogodbe upravičen do povračila neizkoriščenega dela
zavarovalne premije. Za uveljavljanje te pravice potrebuje fotokopijo nove zavarovalne police, ki
mu jo pošlje kupec.
Stara zavarovalna pogodba preneha, ko novi lastnik sklene svojo, kar pa mora storiti najkasneje
do registracije vozila na svoje ime.

Kako je z registrskimi tablicami pri prenosu lastništva?
Registrske tablice so vezane na vozilo, zato ostanejo na njem, razen registrskih tablic z izbranim
delom označbe, ki so vezane na lastnika. Tablice z izbranim delom označbe so tablice, katerih
označbo si izbere lastnik, ne glede na njihovo vsebino. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in
priklopnih vozil ureja tablice z izbranim delom označbe v 4. členu.
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Ali imam lahko stalno prebivališče v Ljubljani, na avtu pa celjske tablice?
Tablice so vezane na vozilo (glej prejšnje vprašanje), zato lahko novi lastnik ne glede na kraj
svojega prebivališča obdrži tablice na kupljenem vozilu.

Zavarovanje, ki ga je sklenil prejšnji lastnik, poteče čez 2 meseca. Ali to zavarovanje
velja, ali moram skleniti novo zavarovanje?
V skladu z 22. členom Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu zavarovalna pogodba preneha
veljati, ko lastnik vozila sklene zavarovalno pogodbo v svojem imenu, ki jo mora skleniti pred
registracijo. Pogodba mora veljati najmanj do izteka veljavnosti stare (do dneva, ko bi potekla
zavarovalna pogodba prodajalcu).

5. Nasveti strokovnjakov
»Pred nakupom avtomobila se je dobro pozanimati tudi o možnostih financiranja. Ena od oblik
financiranja je tudi leasing, za katerega se posamezniki odločajo predvsem zaradi večje
fleksibilnosti, ki jo lahko ponudimo stranki. Pri tem tipu financiranja se poleg rednega osebnega
dohodka upoštevajo tudi drugi prilivi, ki jih stranka lahko dokaže. Prednost je tudi v tem, da pri
leasingu stranke plačujejo svoje obveznosti preko plačilnih nalogov (položnic) in obveznosti niso
direktno obremenjene pri plači.«
Vid Šere, Sales department, UniCredit Leasing d.o.o.

»Klavzula »videno – kupljeno« prodajalca ne odvezuje odgovornosti za skrite napake
vozila, za katere je ob sklenitvi pogodbe vedel, pa jih je kupcu zamolčal. Samo dokazovanje
pa je lahko zelo težavno in ponavadi vzame oškodovani stranki veliko časa (in denarja). Zato
priporočam veliko pazljivost pri nakupu vozila.«
Maruša Dobrovoljc, pravna svetovalka, www.informiran.si
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6. Dokumenti, ki jih potrebujete v postopku
Pametni e-obrazci so posebej prilagojene spletne "predloge", s pomočjo
katerih hitro in enostavno izdelate željeni pravni dokument.
Program simulira pogovor z odvetnikom. Vi vnesete konkretne podatke,
e-obrazec pa na podlagi teh podatkov izdela in prilagodi Vaš dokument.
Rezultat je dokument, ki je vsebinsko prilagojen Vaši konkretni situaciji in
pripravljen za takojšnjo uporabo.

e-obrazci:
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za motorno vozilo (avtomobil, motor, traktor,...) (kliknite tu)
Pooblastilo za prepis motornega vozila (avtomobila, motornega kolesa,...) (kliknite tu)
Komisijska pogodba (komisijska prodaja) (kliknite tu)
Obvestilo o stvarni napaki pri nakupu rabljenega motornega vozila (avtomobila...) - Prodajalec je
FIZIČNA oseba (kliknite tu)
Obvestilo prodajalcu o stvarni napaki na kupljeni stvari - Prodajalec je PRAVNA oseba (kliknite tu)
Tožba kupca rabljenega avtomobila zoper prodajalca zaradi stvarne napake na avtomobilu
(kliknite tu)
Opozorilo pred tožbo zaradi stvarne napake na rabljenem avtomobilu (kliknite tu)

7. Bodite redno informirani
Bodite redno informirani o pravnih zadevah! Za brezplačno registracijo kliknite tu.
Dvakrat mesečno boste na vaš e-poštni naslov prejemali koristne nasvete, obveščeni
boste o pomembnih zakonodajnih spremembah (v obliki aktualnih novic) in zanimivih
primerih iz prakse.
Nepoznavanje prava škoduje, zato bodite obveščeni o vseh aktualnih zadevah!
Da, želim biti brezplačno informiran (kliknite tu).

8. Pravna praksa
- Stvarna napaka je podana, saj prodana stvar (avtomobil) ni imela lastnosti in odlik, ki so
bile s strani prodajalca (toženca) izrecno zagotavljane. Toženec (prodajalec) je ob sklepanju
pogodbe tožnika (kupca) zavedel s tem, ko je trdil, da je v avtomobil vgradil drug motor iste
znamke in le drugega tipa, dejansko pa je vgradil povsem drug motor, ki je bil izdelan že v
letu 1968. Toženec (prodajalec) je zaradi zavajanja, kupcu dolžan povrniti celotno kupnino in
stroške postopka.
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- Pravna napaka je podana kljub temu, da je kupec ob izročitvi avtomobila vedel, da ta še ni
registriran na prodajalčevo ime, saj slednje ne izključuje prodajalčeve odgovornosti za
pravne napake. Bistveno je namreč, da kupec ni privolil, da avtomobila ne bi mogel registrirati
na svoje ime (kar je tudi logično, saj neregistriranega avta ne bi mogel uporabljati), ter je
verjel prodajalčevim obljubam, da bo uredil vse potrebno za prepis vozila. Nepošteni prodajalec
je bil zaradi neizpolnitve dogovora obsojen na vračilo kupnine z obrestmi, saj ni poskrbel
za prepis vozila, kakor je bilo dogovorjeno, in kupec posledično ni mogel registrirati vozila.
- Kljub temu da tožnik ni izpolnil svoje obveznosti, da bi stvar nemudoma pregledal, ali
obveznosti, da bi v določenem roku obvestil prodajalca o stvarni napaki, prodajalec vseeno
odgovarja za stvarno napako vozila, ki je bilo predelano v priklopnik, v prometnem dovoljenju
pa navedeno kot “kasonar”. Zaradi tega kupec ni mogel uspešno registrirati vozila, ker je
moral pred tem opraviti homologacijo. Ker je prodajalec za napako vedel in na to kupca ni
opozoril, odgovarja zanjo kadarkoli, neupoštevaje roke, ki jih določa Obligacijski zakonik.
- Prodajalec starega rabljenega avtomobila, katerega je kupec dobro poznal in preizkusil, ne
odgovarja za kasneje odkrito napako, razen v primeru, če je prodajalec zatrjeval, da stvar
nima nobenih napak oziroma da ima določeno posebno kvaliteto.

9. Ali veste ... ?
- da lahko prek spleta dostopamo do evidence registriranih vozil. Kliknite tukaj za vpogled;
- da mora kupec prejeto vozilo na običajen način pregledati ali dati v pregled, brž ko je to
po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh,
če pa je pregled opravljen v navzočnosti obeh strank, mora prodajalcu svoje pripombe
sporočiti takoj;
- da mora kupec skrite napake (take, ki jih z običajnim pregledom pri prevzemu ni mogoče
opaziti) naznaniti prodajalcu v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil;
- da mora kupec v obvestilu o napaki napako natančneje opisati in prodajalca povabiti, da
stvar pregleda;
- da prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine šest mesecev, odkar
je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok;
- da ima kupec, ki je pravočasno in pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico:
- zahtevati od prodajalca, da napako odpravi ali mu izroči drugo stvar brez napake
(izpolnitev pogodbe),
- zahtevati znižanje kupnine,
- odstopiti od pogodbe.
Pred odstopom od pogodbe mora kupec prodajalcu dati dodaten rok za izpolnitev, razen če
mu prodajalec po obvestilu sporoči, da pogodbe ne bo izpolnil, ali pa to izhaja iz okoliščin.
Po tem preostane kupcu pravica do odstopa od pogodbe ali znižanja kupnine;
- da ima kupec v vsakem izmed zgornjih primerov poleg zahtevanega tudi pravico do
povrnitve morebitne škode.
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10. Koristne povezave
Spletna izdelana pravnih dokumentov - Informiran.si
MojMaliPravnik.net
Brezplačni pravni e-Priročniki
Pravni članki in nasveti

11. Slovar
Stvarna napaka; za stvarno napako gre v naslednjih primerih:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki
pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma
predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil
vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Prodajalec ne odgovarja za napake iz 1. in 3. točke, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu te
napake znane ali mu niso mogle ostati neznane.

POZOR!
Prodajalec odgovarja tudi za napake, ki bi jih bil kupec ob pregledu z
lahkoto opazil, če je izjavil, da stvar nima nobenih napak ali da ima
določene lastnosti ali odlike.

Registracijske organizacije; upravne enote, pooblaščene organizacije, ki opravljajo
tehnične preglede vozil, pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.
Krajevna pristojnost; pristojnost državnih organov za reševanje zadev na območju
svojega sedeža. V primeru registracijskih organizacij in davčnih uradov je bila krajevna
pristojnost ukinjena. Sedaj se lahko avto registrira na katerikoli registracijski organizaciji in
davek plača na kateremkoli davčnem uradu v državi.

12. Predpisi s tega področja
Obligacijski zakonik (OZ)
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV)
Zakon o motornih vozilih (ZMV)
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)
Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
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13. Delite ta e-Priročnik s prijatelji
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Povežite se z nami:

14. Ta priročnik so omogočili:

Pošlji po e-pošti

I

Deli ta e-Priročnik na Twitter-ju

